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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 معََل إلِ لِ  غِ ََل البَ  انُ رسَ فُ 
 نَّشرِ الوَ تَّفرِيِغ ال سمُ قِ 
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ُ"الكلمةُالصوتية

 َعاِةَماِء َوالدَُّلِرَساَلٌة إلى الُع

ِديَن اأُلَباةاِهَجصَرِة الُمُنِل

 :لشيخل

 أبي سفيان السلمي

 حفظه الله

 
 

 عَلمالغرباء لإلمؤسسة 
 م4153 فرباير -  ه5341 ثان  ربيع 
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 حيممحن الرّ بسم هللا الرّ 

 

 جادت مساِك بوافر الربكاتِ * * * ا نّورِت الدنيا دولة اإلسَلم 
 فتلذذت من عطره نسمايت* * * اح نسيمه ملّا أقمت الدين ف

 أرض العراق ففاز بالرمحاتِ * * * فأعدِت نور خَلفة الرمحن يف 
 بشامنا أصرح الراياتِ رفعوا * *  *فاستبسل الشجعان من أبطالنا 

 

 الغرباء لإلعَلم

 َعاِةَماِء َوالدَُّلِرَساَلٌة إلى الُع

ِديَن اأُلَباةاِهَجصَرِة الُمُنِل

 :لشيخفضيلة ال

 أبي سفيان السلمي

 حفظه الله

 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 .األضياف وجندة امللهوفني راءبإقوالصَلة والسَلم على من أمر احلمد هلل الذي أمرنا بنصرة املظلومني، 

 .وعلى آله وصحبه امليامني، وعلى من سار على درهبم إىل يوم الدين

 أما بعد؛
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فهذه رسالة عاجلة وصوت مسموع، خيرج متحشرًجا من بني الضلوع، إىل الشيوخ والدعاة والعلماء يف كل 
 ؛مكان وكافة األرجاء

 .اهنم يف الشام ولو بشطر كلمةبنصرة إخو : أطالبهم يف ظل هذه األزمة املدهلمة

األهل والبنني، وبذلوا من املال املئيني، ألجل السمو هبذا أطالبهم بنصرة إخواهنم املهاجرين الذين تركوا 
 .الدين

ومل يقّدموا مصلحة شخصية أو عشائرية على أطالبهم بنصرة إخواهنم األنصار، الذين أجاروا وفتحوا الدار، 
 .َلميةمشروع إقامة الدولة اإلس

والرافضة  ،فاألمريكان وأذناهبم ؛اخليار وتكالبت عليهم أمم من األشرارخبيار ل سّيما وقد استحّر القتال 
واملرتدون وعمَلؤهم، أضف إىل ذلك أحراًشا وأوباًشا من قطاع الطرق وأهل السرقات،  ،وأشياعهم

 ،هية؛ فيصفوهنم بالدواعش مرةيقاتلوهنم ويقتلوهنم خبطط داهية، وحجج واواملبتدعة وأهل الشبهات، 
 .راتاوبالعمَلء ت ،وباإلرهابيني تارة ،وباخلوارج مرات

 !؟املكر الكباركل أو يصح احلياد عندكم أيها الكبار بعد هذا  

 !؟أو يصح احلياد بني احلق والباطل

 !أو يصح احلياد بني الظامل واملظلوم؟

 !ياِد؟ما أرضاكم مثن احلأ* * * تكّفوا  مللقد طال احلياد و 
 وليس أمامنا غري اجلهاد* * * فليس وراءكم غري التجين 

 

حبجة أنه خيالفهم، خيالفهم يف مسألة من املسائل االجتهادية،  ألحسب أن بعضكم يقف دون نصرهتموإين 
من التلبيسات اليت يتنزه عنها أهل املروءات، فدونكم وقائع التاريخ  و حكم من األحكام اخلَلفّية، وهذهأ

 :وال يسعين ها هنا إال أن أذكركم ببعضهاوحوادث األيام طالعوها،  وهااقرء

 أَنتَ  َوَما َلَرََجَْناكَ  رَْهُطكَ  َوَلْواَل  َضِعيًفا ِفيَنا لَنَ َراكَ  َوِإنَّا تَ ُقولُ  ِمَِّّا َكِثريًا نَ ْفَقهُ  َما ُشَعْيبُ  يَا قَاُلوا﴿: قال هللا تعاىل
َنا  .[١٩: هود] ﴾ِبَعزِيز   َعَلي ْ
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ليس فقط يف مسألة اجتهادية أو فرعّية، بل يف أصل الدين ع أن رهط شعيب عليه السَلم خيالفونه؛ فم
إال أهنم نصروه ومنعوه ضد الظلم والظاملني فكيف ال تنصروهنم وجيمعكم وإيّاهم عقيدة  :واألمور العقدية

 !ودين؟

هللا عليه  أن يسلم حممًدا صلى: ياهأبت مروءته وسجا ،الذي مات على الشرك والنار مثواه ؛وهذا أبو طالب
 : وآله وسلم لعداه، بل قال

 حىت أوّسد يف الرتاب دفيًنا* *  *وهللا لن يصلوا إليك جبمعهم 
 وابشر بذاك وقّر منك عيونًا* * * فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 

 

 !وأعظم من هذا وذاك حتّسر سعيد بن عامر على أمر فعله وهو كافر أتعلمون ما هو؟

 .إنه اخلذالن

ّما شكوه ألمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه شكوا إليه أنه يصرع،  فقد روى أبو نعيم وغريه أنه ل
قد حضرت مشهًدا ما وددت أين حضرته؛ رأيت خبيب بن عدي رضي هللا : "فقال معلًَل ما يصيبه من صرع

واقتلهم بدًدا،  ،اللهم احصهم عدًدا: "ول للكفارعنه وهو يقتل يف مكة وأنا مع املشركني آنذاك، فسمعته يق
 ."، فكلما تذكرت ذلك املشهد ُصرِعت، وودُت أين نصرته"وال تغادر منهم أحًدا

شهدت مصرع خبيب األنصاري مبكة وقد بّضعت قريش حلمه، مث محلوه على جذعة، : "ويف رواية قال
 أحتب أن حممًدا مكانك؟ : فقالوا
 .يف أهلي وولدي وأن حممًدا شيك بشوكة وهللا ما أحب أين: فقال

من باهلل العظيم إال ظننت أن هللا عز رته يف تلك احلال وأنا مشرك ال أؤ فما ذكرت ذلك اليوم، وتركي نص
 ".وجل ال يغفر يل بذلك الذنب أبًدا

ال يغفر ومع ذلك خيشى أن ا ترك نصرته، كان حينها على الشرك والكفر واإلسَلم جيب ما قبله، مّ  تأملوا ل
 ؟ها، مل خذلتموهاو ر مل مل تنص: تسألون عن هذه الدماء هللا له، فماذا تقولون أيها العلماء حينما

 !هل ستقولون إننا خنالفهم يف توقيت إعَلن الدولة اإلسَلمية؟

 !أم أهنم مل جييبوا إىل املبادرة الفَلنية؟
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 عند الشدائد تذهب األحقاد* * * لت له نفسي النصيحة إنه خن

 أخريًا؛و 

سيستخدمها  :يف هذا التوقيت -وإن كانت صحيحة جدالً -منكم تذكروا أن أية كلمة نقد أو عتاب 
 .األعداء والطواغيت، يف حماربة إخوانكم وإن كان هذا على خَلف مبتغاكم، فتفوهوا أو أمسكوا

يث ببعض دون بعض وِمن كره التحد" :كما يف فتح الباري  -رمحه هللا تعاىل-قال خامتة احلفاظ ابن حجر 
يف اجلرابني وأن املراد ما يقع من  أمحد ومالك وأبو يوسف ومن قبلهم أبو هريرة رضي هللا عنه كما تقدم عنه

للحجاج بقصة العرنيني ألنه اختذها  حتديث أنس رضي هللا عنهوحنوه عن حذيفة وعن احلسن أنه أنكر  الفنت
 .لدماء بتأويله الواهيإىل ما كان يعتمده من املبالغة يف سفك اوسيلة 

عنه عند من وضابط ذلك أن يكون ظاهر احلديث يقوّي البدعة وظاهره يف األصل غري مراد؛ فاإلمساك 
 ."خيشى عليه األخذ بظاهره مطلوب

فإذا كان اإلمساك عن التفّوه بكَلم املعصوم صلى هللا عليه وآله وسلم مطلوب إذا خيف أن تتقّوى به 
فكيف باإلمساك عن التفّوه بكَلم غري املعصوم إذا خيف أن يتقّوى به الكفر  :البدعة وتنتشر الشبهات
 !وتنتعش به الصحوات؟

 .مبني أعاذنا هللا وإيّاكم أن نساهم يف قتل مسلم بغري حق

 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم على أشرف األنبياء وإمام املرسلني

* * * 
 

 أمراؤنا بعد عن الشبهات* * * قف شاهد هنج قومي واملوا
 قامت على أشَلء خري دعاة* * * يا من يريد احلق فانصر دولة 

 اخرت طريقك يا أَخ اجلبهاتِ * * * مسيع مبصُر  يا من له قلب
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